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Arrenca el tercer Pla Estratègic Granollers 2030 per dibuixar una ciutat alineada amb els ODS que contribueixi a la sostenibilitat global

Granollers, ciutat
compromesa
amb el
desenvolupament
sostenible
Granollers ha assumit els
reptes que planteja l’Agenda 2030 i els 17 objectius
de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats
per les Nacions Unides. Per
això, des de fa anys, l’acció
municipal ha adoptat un
ferm compromís per afrontar grans fites globals com
eradicar la pobresa, combatre la desigualtat, créixer
econòmicament de manera inclusiva i sostenible,
fomentar la inclusió social,
lluitar contra el canvi climàtic i preservar el planeta.
Les polítiques de la ciutat
estan encaminades a millorar la vida de les persones,
sense deixar ningú enrere,
i contribuir, alhora, a millorar el món des d’una perspectiva de pau, justícia i sostenibilitat, conscients que
és un treball col·lectiu que
garantirà un futur millor.
Les actuacions en el nostre entorn més immediat
són clau per assolir els ODS,
t ra n s f o r m a n t e l s g ra n s
objectius globals en polítiques i accions concretes. És
als pobles i a les ciutats on
cal centrar les accions, perquè és on viuen les persones
i, per tant, on consumeixen,
utilitzen recursos i generen
residus. En aquest sentit
podem afirmar que les accions que es duen a terme a
nivell local tindran impacte
en el compliment dels compromisos globals.
Aliances per assolir els reptes
La trajectòria de Granollers
en aquesta estratègia és
llarga. Tradicionalment s’ha
fet una aposta pel treball en
xarxa amb altres administracions i agents, així com
per un model de desenvolupament sostenible que posa

les persones al centre.
En són exemple, l’impuls
de l’Agenda 21 de Medi
Ambient iniciada als anys
noranta o el II Pla estratègic el 2010, amb el lema
“Granollers, ciutat educadora” com a pilar central.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha seguit treballant
dins de l’organització en la
consecució dels ODS a través del Programa d’Actuació Municipal, que estableix
el full de ruta del mandat
2019-2023, i els programes que se’n deriven. Així,
es dona transversalitat a
51 objectius i més de 800
actuacions alineades amb
les fites de l’Agenda 2030 i
emmarcades en les agendes
globals, per seguir avançant
cap a una ciutat inclusiva,
transformadora, compromesa i sostenible.
Darrerament, l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, l’Acord Nacional per
a l’Agenda 2030 i l’adhesió
a l’Aliança Catalunya 2030
impulsada per la Generalitat de Catalunya, una aliança entre entitats públiques
i privades per compartir els
compromisos de país que
permetin fer realitat els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Repte i compromís col·lectiu
Complir amb els ODS és un
compromís de ciutat. Implica tots els agents, públics i
privats, les empreses, els
comerços, les escoles, les
entitats, la ciutadania. És un
repte col·lectiu però també
una responsabilitat individual. L’aposta de Granollers
és fer aterrar els objectius
de desenvolupament sostenible als grans projectes de
ciutat, però també a la vida

AL DETALL

Dibuixar el futur.
Granollers 2030
El «Pensar global. Actuar local» aquest és
el punt de partida de Granollers en la definició de les estratègies que han de guiar
la ciutat cap al futur. Amb mirada àmplia,
compromís i voluntat de transformació
arrenca el tercer Pla Estratègic Granollers
2030, un instrument que ha de permetre
dibuixar una ciutat responsable i sostenible, alineada amb els ODS i el món.
La ciutat afronta un nou repte col·
lectiu que ha de permetre aixecar la mirada i projectar com i què volem que sigui

Granollers en l’horitzó de la pròxima
dècada. El dia 4 d’octubre s’inicia el camí
d’aquest nou escenari de debat, amb la
presentació del procés d’elaboració del
nou pla estratègic, que generarà espais de
corresponsabilitat i de creació de sinergies
per dissenyar la ciutat que volem. Aquest
procés haurà d’afrontar els reptes de la
ciutat més enllà de les urgències a curt
termini. I ho haurà de fer enfortint i generant sinergies, creant xarxa, fomentant la
coproducció de projectes i polítiques amb
els agents socials, definint escenaris que
vagin més enllà de les competències municipals, i amb el lideratge i compromís de
l’Ajuntament de Granollers. Un nou repte
que situa l’acció local com una peça indispensable en la millora del món.

El web granollers.cat/ods recull el compromís de la ciutat amb els reptes globals
quotidiana, sabent que els
petits gestos poden transformar la ciutat i el món per
fer-los llocs millors on viure-hi.
És per això que s’interpel·
la la ciutadania a prendre
consciència de la necessitat
de caminar en una mateixa
direcció.
La pàgina web granollers.
cat/ods recull algunes de
les accions que fa la ciutat
fa per contribuir al compliment dels ODS. D’entre les

accions que s’estan duent a
terme, destaca el suport a
les persones en situació de
vulnerabilitat (ODS 1, Fi de
la pobresa), la millora de
l’aigua del riu Congost gràcies a l’ús de depuradores i
filtres (ODS 6, ‘Aigua neta i
sanejament’) i la promoció
del reaprofitament i la reutilització (ODS 12, Consum
i producció responsables).
D’altra banda, també s’han
dinamitzat els productes
de proximitat i s’ha consoli-

dat el mercat de productes
locals de cada dissabte (ODS
12, Consum i producció
responsables). Així mateix,
destaca el Pla d’Acció Social, que vol combatre les desigualtats (ODS 10, Ciutats
i comunitats sostenibles) i
la promoció de la formació
al Centre Vallès, amb una
àmplia oferta educativa, i el
suport a persones que necessiten un altre model d’ensenyament (ODS 4, Educació
de qualitat).

